
Activiteitenverslag 2021 – Mr. H.G. Boumeester stichting

Vergaderingen

Het bestuur van de Mr H.G. Boumeester stichting kwam in 2021 niet in vergadering bijeen vanwege

de pandemie. Wel vond gedurende het jaar overleg tussen de bestuursleden plaats via e-mail en

telefoon.

Bestuur

Per 14 september 2019 bestaat het bestuur uit: Pamela Boumeester (voorzitter), Hans Mulder

(secretaris), Albert van Dedem (penningmeester), Arjan Jurry, Machiel Jansen Schoonhoven, Henry

van Geen en Frederik Boumeester.

Financiën

Het bestuur heeft de Financial Statements 2021 op 27 mei 2022 goedgekeurd.

Statuten en criteria

In de plenaire vergadering d.d. 17 september 2018 is door de besturen gezamenlijk bepaald dat het

de kinderen van de oprichter van de stichtingen, nu zij bestuurslid zijn, vrij staat de doelstelling(en)

van 'hun' stichting en de criteria aan de hand waarvan over een donatie wordt geoordeeld aan te

passen, mits daarbij de bedoeling van de oprichter niet uit het oog wordt verloren. Vooralsnog zijn

de statuten niet aangepast. Wel zijn de criteria aangepast, in die zin dat niet langer prioriteit wordt

gegeven aan projecten die zich richten op het behoud van de flora en fauna in het Verenigd

Koninkrijk, de Benelux, Hongarije en Zuid-Oost Afrika, maar aan projecten in Europa en Afrika,

waarbij de volgende projecten voorrang krijgen boven andere:

- Projecten die op lange termijn voordelen voor het natuurbehoud beogen.

- Projecten die reden geven om aan te nemen dat zij zelfbedruipend kunnen worden of op termijn

middelen kunnen genereren.

- Projecten die door vrijwilligers worden opgezet en/of uitgevoerd.

- Projecten die veel aandacht besteden aan hun educatieve impact.

Bij de beoordeling van een projectvoorstel houdt het bestuur ook rekening met de impact,

effectiviteit en innovativiteit. De stichting kent uitdrukkelijk geen aanvragen toe van instituten of

organisaties met algemene doelstellingen.

Donatiebeleid

Frederik Boumeester draagt de projecten voor die hij voor ondersteuning in aanmerking vindt komen.

Het bestuur besluit in overleg welke projecten daadwerkelijk financieel gesteund worden. Dit

gebeurt tijdens de jaarlijkse bestuursvergadering en, indien nodig, via e-mails. Voor wat betreft de

hoogte van het te doneren bedrag gelden de afspraken die per 27 september 2017 voor alledrie de

stichtingen gelden: per jaar kan per stichting maximaal € 10.000 worden gedoneerd. Het minimaal te

doneren bedrag per jaar is € 5.000.

Donaties in 2021

Geen van de in 2021 ontvangen projectvoorstellen kwam in aanmerking voor steun, hetzij omdat zij

niet voldeden aan de gestelde criteria, hetzij omdat het bestuur de projecten van onvoldoende

kwaliteit achtte en/of omdat het dekkingsplan niet realistisch was.

Website

De gewijzigde criteria staan vermeld op de website.


